
С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

от проф. Ивайло Мирчев 

 

за представения от гл. асистент д-р Кирил Божков 

хабилитационен труд по обявения  

от Катедра „Живопис” конкурс за „доцент” 

 

 

 

Представеният от гл. асистент д-р Кирил Божков 

хабилитационен труд разглежда генезиса и по-нататъшните 

творчески търсения на художника до настоящия момент. Написан е 

грамотно и с разбиране за процесите и отделните направления в 

съвременното изкуство. И макар, че не съм съгласен със всички 

констатации на автора съм респектиран от подготовката и 

сериозния подход към поставените проблеми.  

Кирил Божков е представил две творчески посоки, които е 

нарекъл „Формално” и „Концептуално”. Първата се занимава с 

необходимостта от овладяване на формалните категории и 

пренасянето на класическите ценности в нашето съвремие. Тук 

авторът разкрива огромния възторг и преклонение, които изпитва 

към творчеството на Салвадор Дали и за влиянието му, формирало 

началото на пътя на младия художник. Предложените 

произведения действително илюстрират това влияние, но разкриват 

и възможностите на Кирил Божков.  



Второто основно ядро на труда е т.нар. цикъл „Концептуално”. 

Характерно за този цикъл е усещането за безвремие и 

непрекъснатост на процеса.  

„Изразявам една завършена идея за незавършеност, която 

увенчава по естествен начин дългогодишните ми търсения и 

практики, базирани на разбирането ми на въпроса за традицията и 

приемствеността … Концептуално е своеобразна кулминация на 

практичния ми опит … „ Цикълът съдържа около 40 произведения, 

разкриващи потенциала и творческите възможности на художника. 

Това е пъстра мозайка от стилове, направления, колажи, 

асамблажи, цветни фойерверки, тихи зони на мълчание и пустота, 

реални и измислени образи, текстове … една постмодерна 

еклектичност, толкова характерна за хаоса на битието, в което 

живеем. Всяко произведение е автономен свят със свои закони и 

образност, понякога противоречащи си до отрицание, но винаги 

предизвикващи интерес. В този смисъл намирам направеното от 

Кирил Божков уникално за българската художествена 

действителност, при цялата му еклектичност, противоречивост и 

полемичност.  

За това си позволявам да препоръчам на уважаемата комисия 

гл. асистент д-р Кирил Божков да получи званието „доцент”. 

 

 

                                                       проф. Ивайло Мирчев 

 

 

 

 

 



 


